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Abstract:
Purpose:  To compare Evidenced-Based Nursing (EBN) ability and 
attitudes in nursing students on the pre-clinical practice and the three 
consecutive times after clinical practice.
Design:  Comparative descriptive design.
Methods:  The sample were 53 junior nursing students enrolling        
between 2nd semester in academic year 2007 in Boromarajonani College 
of Nursing, Saraburi, Thailand. Data were collected using EBN ability 
and attitudes questionnaires. Each student had to administer the    
questionnaires four times as follows: pre-clinical practice (pretest) and 
the three consecutive times after clinical practice (post-test 1-3). Data 
were analyzed by mean, standard deviation, and paired t-test.  
Main findings:  The results showed that students learning clinical 
practice focusing on EBN had moderate level of EBN ability, and had 
positive attitudes toward EBN.  EBN ability and attitudes on the              
pre-clinical practice and the three consecutive times after clinical 
practice were different with statistical significance. EBN ability and 
attitudes at 3 times post-test were higher than that at pretest. That is, 
the highest scores of EBN ability and attitudes were found at the post-
test 3 followed by the scores at post-test 2 and post-test 1. The lowest 
scores were found at pretest.
Conclusion and recommendations: The study suggested that nursing 
college should continuously arrange to teach EBN process for nursing 
students to enhance EBN ability. 
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ควำมสำมำรถและทัศนคติในกำรปฏิบัติกำรพยำบำล โดยใช้หลักฐำนเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษำพยำบำล  

บทคดัย่อ
วตัถุประสงค์: เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถและทศันคตใินการปฏบิตักิาร
พยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ของนกัศกึษาพยาบาล ทีไ่ด้รบัการเรยีน
การสอนภาคปฏบิตัทิีเ่น้นการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ 
(EBN) ก่อนการฝึกภาคปฏบิตั ิหลงัการฝึกภาคปฏบิตัคิรัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 และ
ครัง้ที ่3     
รปูแบบการวจิยั: แบบพรรณาเชงิเปรยีบเทยีบ
วธิดี�าเนนิการวิจัย: กลุม่ตวัอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชัน้ปีที ่ 3 
วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสระบรุ ีจ�านวน 53 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการ
วจัิยประกอบด้วยแบบวดัความสามารถและแบบวดัทศันคตใินการปฏบิตักิาร
พยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างแต่ละรายจะตอบ
แบบสอบถามทัง้หมด 4 ครัง้ ได้แก่ ก่อนการฝึกภาคปฏบิตั ิและภายหลงั
เสรจ็สิน้การฝึกภาคปฏบิตัใินแต่ละภาคการศึกษาจ�านวน 3 ครัง้  วเิคราะห์
ข้อมลูด้วยสถติเิชงิพรรณาและเปรยีบเทยีบความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที
ผลการวจิยั: พบว่า นกัศึกษาพยาบาลทีไ่ด้รบัการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัิ
ทีเ่น้น EBN ในแต่ละระยะของการฝึกภาคปฏบิตัทิีต่่างกนั จะมคีวามสามารถ
และทศันคตใินการปฏบิตักิารพยาบาล EBN แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญ
ทางสถติทิี ่ .01 เมือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า แต่ละคู่มี
ความแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิี ่ .01 โดยนกัศึกษาทีไ่ด้รบัการ
เรยีนการสอนภาคปฏบิตัทิีเ่น้น EBN ก่อนการฝึกภาคปฏบิตัจิะมค่ีาเฉลีย่
ของคะแนนต�า่ทีส่ดุ  หลงัจากน้ันคะแนนความสามารถและทศันคตค่ิอยๆ 
เพิม่สงูขึน้ภายหลงัการฝึกภาคปฏบิตัคิรัง้ที ่1  ครัง้ที ่2  และครัง้ที ่3   
สรปุและข้อเสนอแนะ: กระบวนการจดัการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัทิีเ่น้น 
EBN สามารถสร้างเสรมิความสามารถในการปฏบิติัการพยาบาล EBN ของ
นกัศกึษาพยาบาลได้  ดงันัน้ จงึควรส่งเสรมิให้มกีารจดัการเรยีนการสอน
ภาคปฏบิตัทิีเ่น้น EBN อย่างต่อเนือ่ง 

ค�าส�าคัญ: การปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์  นกัศกึษา
พยาบาล  ความสามารถ ทศันคติ
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